
Стажування завідувача 
кафедри технології і 

обладнання зварювального 
виробництва, докт. техн. наук, 

професора Підгурського 
Миколи Івановича 

в Університеті Вісконсин- 
Мілуокі (США)

Науковий напрям стажування:
Машинобудування та матері- 
алообробка, зокрема динаміка і 
міцність конструкцій, біомеха
ніка. Дослідження ефективних 
методів прогнозування живу
чості зварних з'єднань конструк
цій та деталей машин на основі 
ймовірнісних підходів механіки 
руйнування.

С Стажування проходило з 
листопада 2012 до люто
го 2013 p.p. в Університеті 

Вісконсин-Мілуокі (University Wis- 
consin-Milwaukee (UWM) (США, 
Мілуокі) на кафедрі матеріало
знавства та інженерії Коледжу 
інженерії і прикладних наук під 
керівництвом професорів X. Лопе
са та М. Внука.

Стажування канд. техн. наук, 
доц., професора кафедри 

програмної інженерії 
Петрика Михайла Романовича 

в Університеті П'єра і Марії 
Кюрі Париж 6, ESPCI 

(Париж, Франція)

С п і л ь н о  з американськими вче
ними у лабораторії матеріало
знавства й дослідження службо
вих характеристик зварних з'єд
нань були проведені теоретичні та 
експериментальні дослідження з 
оцінювання впливу водню на дег
радацію мікролегованих сталей 
та зварних з'єднань трубопрово
дів. Здійснено оцінювання ресур
су елементів зварних конструкцій
із урахуванням впливу вказаних 
факторів на основі ймовірнісних 
підходів. Розроблено методи оці
нювання впливу лазерного зміц
нення на механічні та втомні ха
рактеристики зварних з'єднань 
нержавіючих аустенітних сталей. 
Дослідження проведені на найсу
часнішому обладнанні.

За час стажування визначено 
спільні напрями наукових дослід
жень, участь у конференціях, на
працьовано матеріали для спіль
ного міжнародного проекту.

Високому рівню стажування 
сприяла надзвичайно потужна 
база інформаційних ресурсів та 
доступність бібліотечних фондів, 
дружня робоча атмосфера.

гексан) в нанопористих каталітич
них середовищах.

В результаті стажування розроб
лені спеціальні математичні мо
делі, методи комп'ютерного мо
делювання (прямі і зворотні зада
чі) та програмні засоби для мо
делювання кінетики компетитив- 
ної дифузії -  сумісного дифузійно
го масопереносу вуглеводневих

За час стажування М.І. Підгурсь- 
кий оволодів найновішими мето
дами моніторингу експлуатацій
ного навантаження зварних конс
трукцій, технічної діагностики де
фектності зварних з'єднань і вуз
лів, сучасними методами розра
хунку ресурсу безпечної експлуа
тації елементів зварних конструк
цій.

V 2013 році к.т.н., доц. Пет- 
рикМ.Р стажувався в Уні
верситеті П'єра і Марії 
Кюрі Париж 6, ЕБРСІ (Париж, 

Франція). Метою стажування було 
теоретичне і експериментальне 
дослідження для ідентифікації 
параметрів кінетики компетитив- 
ної дифузії газів двокомпонентних 
вуглеводневих сумішей (бензол і

СТАЖУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ



сумішей з врахуванням масопере- 
носу дифундованих компонентів 
в нанопорах кристалітів і макро- 
порах неоднорідних каталітичних 
середовищ; розв'язано проблему

Стажування к.т.н., доц., 
доцента кафедри 

математичних методів в 
інженерії Яснія Олега 

Петровича 
в інституті сучасної 

механіки університету 
Блеза Паскаля (Клермон- 

Ферран, Франція)

Навчання в магістратурі 
Гліндорського університету 
студента 5 курсу механіко- 

технологічного факультету 
Віталія Паньківа

знаходження розподілів коефі
цієнтів дифузії для кожної з компо
нентів суміші в нано-імакропо- 
рах кристалітів з використанням 
експериментальних розподілів 
адсорбованих мас компонентів в 
неоднорідних каталітичних сере
довищах.

За результатими стажування і 
виконання міжнародного проекту 
РСН «DNIPRO» опубліковано мо
нографію і статтю в журналі з ви
соким імпакт-фактором:

1. Deineka V.C., Petryk M.R., 
Canet D., Fraissard J. The Mathe-

лювання експлуатаційної пошкод
жуваності елементів конструкцій 
теплових електростанцій.

За час стажування Ясній О.П. 
оволодів сучасними ймовірнісно- 
статистичними методами меха
ніки руйнування,ознайомився з 
актуальними ймовірнісними мето
дами оцінювання граничного ста
ну і довговічності елементів конс
трукцій, які застосовуються в Інс
титуті сучасної механіки.

Провів огляд існуючих резуль
татів дослідження впливу екс- 
плуатаційно-технологічних фак
торів на пошкоджуваність колек
торів пароперегрівників теплових 
електростанцій. Виявлено, що 
для перфорованої ділянки колек
торів пароперегрівачів важливу 
роль на початковій стадії експлуа
тації в ід іграє термомеханічна 
втома,спричинена пусками та 
зупинками енергоблоків теплових 
електростанцій. Тому важливим є 
оцінювання опору матеріалу тер
момеханічній втомі на стадії за
родження й поширення втомної 
тріщини.

У складі журі брав участь у за
хистах курсових робіт з механіки

Паньків Віталій Романович
-  студент п'ятого курсу ме- 
хан іко -технологічно го  

факультету. Бере активну участь у 
науковому та громадському житті 
факультету й університету. Зокре
ма, брав участь у роботі науково- 
технічних конференцій ТНТУ та ін
ших вузів України. За матеріалами 
конференцій опублікував шість 
наукових праць. Віталій є співав
тором одинадцяти патентів Украї
ни. Протягом двох останніх років 
був виконавцем держбюджетної 
теми Д1202-13.

У рамках спільної програми под
війних дипломів підготовки магіс-

matical Modelling and the Identi
fication of Mass-transfer in Hetero
geneous and Nano-porous Media 
(Adsorption and Diffusion Competi
tive). Kyiv: National Academy of 
Sciences of Ukraine. Institute V.M. 
Gluschkov of Cybernetic.(2013).- 
182 p.

2. Petryk M., Vorobiev E. Numeri
cal and Analytical Modelling of 
Solid-Liquid Expression from Soft 
Plant Materials. AlChE J. W iley 
USA. (2013) Vol. 59, Issue 12, 
4762-4771 (impact factor 2.493).

суцільного середовища, які вико
нували студенти Французького 
інституту сучасної механіки, у за
хистах звітів студентами Фран
цузького інституту сучасної меха
ніки, які стажувалися упродовж 
року в закордонних вищих нав
чальних закладах та на підприєм
ствах.

Підготував до друку у м іжна
родний журнал Comptes Rendus 
Mecanique статтю «The effect of 
defect initial shape on the lifetime of 
casting machine roll», яка прис
вячена прогнозуванню залиш 
кової довговічності ролика МБЛЗ 
з урахуванням впливу геометрії і 
розмірів початкового дефекту та 
статистичного розкиду характе
ристик циклічної тр іщ иностій- 
кості. До міжнародного журналу 
International Journal of Fatigue 
подано статтю  «Tem perature  
Im pact upon the C yc lic  C rack 
Resistance of Steam Superheater 
Collector Steel», яка стосується 
дослідження впливу температури 
на циклічну тріщиностійкість і мік- 
ромеханізми поширення тріщин у 
теплостійкій сталі енергетичного 
обладнання ТЕС.

трів Віталій Паньків навчається у 
Гліндорському університеті, що 
знаходиться у місті Рексем в Уель
сі. Між Тернопільським національ
ним технічним університетом та 
Гліндорським університетом укла
дено угоду про співробітництво та 
узгоджено план реалізації спіль
ної програми подвійних дипломів 
магістрів і наукового співробітниц
тва за напрямами інженерна ме
ханіка, комп'ютерні технології, хар
чові біотехнологіїта менеджмент. 
Віталій Паньків-учасникурядової 
програми навчання, стажування 
та підвищення кваліфікації студен
тів й аспірантів за кордоном.

Доцент кафедри матема
тичних методів в інжене
рії Ясній Олег Петрович із 
15 січня до 12 квітня 2013 року за 

програмою МОНУ проходив нау
кове стажування в Інституті сучас
ної механіки університету Блеза 
Паскаля (Клермон-Ферран, Фран
ція). Тематика наукових дослід
жень під час стажування -  моде-


